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De kla racja Właściwości
Użytkowych

Nr PM4.2/V/2014
Wersja Nr 7

Geomembrana kubełkowa VENTFOL STRONG 600
1. Rodzaj produktu:

Niepowtarzalny kad identyfikacyjny typu
wyrobu

VENTFoL srRoruG

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny
e l e m e nt u m ożl iwi aj qcy id e ntyfi ka cj ę wyrobu
budowlanego, wymagany zgodnie z art,77 ust 4

Nr portii- patrz etykieta wyrobu

3. Przewidziane przez produce.n.ta zamierzone
zastasawanie łub zastasowanie wyrobu
budowtanego zgodnie z majqcq zastosowanie
zh a r mo n i z ow an q specyfikacj q te c h n iczn q

Fołia HDPE wytłaczana do izalacji pneciwwilgociowej
zewnętrznej, scian, fundamentów, podłog i pad podłogałni,
stropów, stropodachow oraz do izolacji przeciułwitgociowej w
inżynierii lądowej z funkcją razdzietania i drenaż.u
PN EN 13967:2012 (EN 13967:2012)

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa tub
zastrzeżony znak towarowy oraz adres
kontoktowy producenta, wymagany zgodnie z
art. 77 ust, 5
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5. W stasownyeh przypadkach nązwo i adres
ko ntaktowy upowa ż n i o ne go p rze d sta w i c ie !a,
którego pełnomocnictwo obejrn uje zadania
określone w ąrt. 72 ust- 2:

Nie dotyczy

6. System lub systemy weryfikacji stałości
własności użytkowych określone w załqczniku V System 2+

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki
notyfikowanej, w przypadku dekla racji
wta ściwoścj użytkawych datyczqcej wyrabu
budawlanego, objętego normq
zharmonizawanq

lnstytut Tech niki Budawlanej 1488.
N otyfikowan a jed nostka przep row.adziła wstęp nq inspe kcję zakładu
produkcyjnego, zakładawej kontroli pradukcji (ZKP), oraz ciqgłego
nadzoru, o,ceny i ewaluacji, zakładowej kontroli produkcji w systemie
2+ i wydała certyfikat zgodnaści zakładowej kontroli produkcji
1488-CPR-Oj38/Z

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki ds,
oceny technicznej, w przypadku deklaracji
właściwości użytkowych dotyczqcej wyrobu
budowlanego, dla którego wydana zostoła
Eu ropejska Oce n a Tech n iczna

Nie dotyczy
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9. Deklarowanewłaściwości

Cha rakterystyki Za sa d nicze Właściwości Użytkowe zharmonizowana
Spe cyfi kacja Tech niczna

Reakcja na agień PN EN 13501-1 F
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Wadoszczelność 2kPa/24h PN EN 7928 Spełnia wymagania bada nia
Odporność na uderzenia PN EN 12697 ż4Oa mm
Odpornaśc na obciqżenia statyczne PN EN127ja >35kq/24h
Wytnymałość na razciqganie w kierunku wytwarzania
{wzdtuż} PN EN 12311-2

>395N/50mm

Wytrzyłmałość na rozciqganie w kierunku prostapadĘm do
kierunku wytwar?ania (w poprzek) PN EN 1231,1-2

żj7ONl50mm

Wytrzymałaśc na rozdzieranie {gwoździem) w kierunku
Wtwarzania (wzdłuż)PN EN 12310-1

>420N

Wytrzymałość na razdzieranie (gwoździem) w kierunku
prastopodłym do kierunku wytwarzania (w poprzek) PN EN
lnrc-1
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Odporność na sztuczne starzenie 2kPa/24h
PN EN 1928/ PN EN 1296

Spełnia wymagania badania

Od porność na działanie chemikaliów
2kw24h PN EN 1928/ PN EN 1847

Spełn ia wymag an ia bad a n ia

Substa ncje niebezpieczne N.PD
Wytrzymałość złqcza PN EN 12317-2 NPD

10. WłaŚciwoŚci okreŚlone w pkt. 1 i 2 sq zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 9

Niniejsza deklaracja właŚciwości użytkowych wydana zostaje na wyłqcznq odpowiedzialność producenta
określonego w pkt.4

W imieniu producenta podpisał:
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